
Mais de 600 congressistas no «grande fórum 
da doença vascular cerebral»

Decorreu entre 2 e 4 de fevereiro, 
no Porto, o 6.º Congresso organi-
zado pela Sociedade Portuguesa 
do Acidente Vascular Cerebral 
(SPAVC). Mais de 600 profissio-
nais de saúde, entre neurologistas, 
internistas, clínicos gerais e 
outros, juntaram-se para refletir 
sobre a patologia que é a primeira 
causa de mortalidade em Portugal. 

O 
presidente do 6.º Congresso Português 
do Acidente Vascular Cerebral (AVC), Prof. 
José Castro Lopes, e a presidente da co-
missão organizadora, Dr.ª Marta Carvalho, 

não podiam estar mais satisfeitos com a afluência 
de participantes no evento (decorrido entre 2 e 4 
de fevereiro, no Porto Palácio Hotel), que ascendeu 
às seis centenas. «Esta é uma reunião que concorre 
com os grandes congressos nacionais, porque tem 
um cariz multidisciplinar. Nós, neurologistas, não 
somos capazes de abordar bem a doença vascular 
cerebral isoladamente. Necessitamos dos internis-
tas e também são nossas parceiras a Cardiologia e a 
Medicina Geral e Familiar, a Fisiatria, a Enfermagem, 
etc.», referiu Castro Lopes.

O programa científico espelhou essa «multidis-
ciplinaridade» necessária, tendo sido, por exem-
plo, abordados em mesa-redonda temas como 
«Doença Vascular Cerebral e Cognição», «Neuror-
radiologia e fase aguda do AVC», «Complicações 
cardíacas no AVC» ou «Reabilitação no AVC». 

Além disso, houve uma sessão conjunta com a 
Sociedade Portuguesa de Hematologia, versando 
sobre «Aspetos atuais do tromboembolismo arte-
rial». «Algumas perturbações da coagulação au-
mentam o risco de AVC, principalmente o de natu-
reza isquémica, ou de trombose venosa cerebral e, 
portanto, devem ser identificadas, porque exigem 
medidas mais específicas de prevenção secundá-

ria», refere Marta Carvalho, salientando que, em 
todos os congressos, se convida uma sociedade 
científica afim para uma sessão conjunta. 

Algo que também já é comum no Congresso 
Português do AVC é a sessão de informação à so-
ciedade civil, decorrida na reta final deste encon-
tro de três dias. «Somos das poucas sociedades 
científicas a dedicar um tempo do congresso à 
população», afirma Castro Lopes, acrescentando: 
«É em prol das pessoas que realmente atuamos.» 

«Salto positivo» no combate ao AVC 
Na perspetiva de Marta Carvalho, neurologista 
no Hospital de São João, no Porto, «quer os mé-
dicos quer a sociedade civil estão mais atentos 
à problemática do AVC». «Tal não quer dizer que 
a população esteja necessariamente mais mo-
tivada para modificar os fatores de risco, mas, 
pelo menos, há mais informação e conhecimento 
sobre a patologia.» Por outro lado, acrescenta: 
«Em termos de cuidados de AVC na fase aguda, 
também demos um salto muito positivo, com a 
implementação das Unidades de AVC, do trata-
mento trombolítico e da Via Verde do AVC, que 
está a funcionar muito bem, embora com algu-
mas assimetrias a nível regional…» 

Sobre estes aspetos, o presidente do Congresso 
e da SPAVC alerta: «Temos de prestar atenção para 
que eventuais medidas de ordem económica não 
coloquem minimamente em causa as Unidades 
de AVC, dada a sua importância na abordagem 
da fase aguda do acidente vascular cerebral, com 
benefícios para a diminuição da mortalidade e da 
incapacidade.» Este tema esteve, de resto, em foco 
na sessão de abertura do Congresso, que contou 
com a intervenção do bastonário da Ordem dos 
Médicos, Prof. José Manuel Silva.  

Ana João Fernandes

Planos para o mandato 
2012/2015

Reeleito presidente da Sociedade Portugue-
sa do Acidente Vascular Cerebral (SPAVC) 

para o triénio 2012/2015, o Prof. José Castro 
Lopes fala dos principais objetivos do man-
dato: «Vamos continuar a empenhar-nos no 
fomento da pluridisciplinariedade como forma 
de combate ao AVC. A problemática do AVC no 
adulto jovem, um tema que foi tratado neste 
Congresso, também vai continuar a merecer a 
nossa atenção, bem como a ligação dos fatores 
de risco vascular com a deterioração cognitiva. 
Possivelmente, iremos criar uma task force nes-
se sentido. Além disso, queremos entusiasmar 
os especialistas mais jovens e caminhar no sen-
tido da renovação da Sociedade.»

De referir ainda que, como tem sido hábito, 
este ano, a SPAVC vai assinalar os dias Nacional e 
Mundial do AVC (a 31 de março e 29 de outubro), 
com ações de sensibilização dirigidas à popula-
ção, e vai também preparar a 3.ª Reunião de Uni-
dades de AVC, em data ainda a definir. 

6.º Congresso Português do AVC 

O Prof. Charles Wolfe, do King’s College London (à direita 
do Prof. José Ferro, presidente da comissão científica do 
6.º Congresso Português do AVC), proferiu a conferência 
«Stroke: a global burden». 
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